
ل ن وسلم عليه الله صلى ًللنبي نصرا ذلك فصار فتحوها الله بشريعة إل 
ًا نقول كما النصر جججاء بما انتصاره بل بشخصه النسا ن انتصار ليس كثير

الكل م مججوته بعججد من ذلك كا ن ولو أتباعه أيدي على كا ن ولو إليه ودعا به
 . أعلم والله ينتصر به جاء ما أ ن
نن (( ننَنو ظظ نت هه نو لل ننلا هبلال ظنَنو نظ نك ال هل ننلا نن (( وقفت ) فإ ن) ظه ننَنو ظظ نت هه نو لل هبلال

ننلا ظنَنو نظ نن (( ) والثالثة) ال ننَنو ظظ نت هه نو لل ننلا هبلال ظنَنو نظ نك ال هل ننلا ًل ) يعني) ظه وصجج
ًا ننلا ((:  الزحججزاب سججورة فججي تعججالى قججوله ذلججك ومثججل ووقف عع نط نه نأ لل ال

ننلا عع نط نأ ظسَنول نو لر ننلا ... ال نلَنو نض نأ هبليل نف لس الثلةثججة القججراءات هذه  فيها)) ال
 ً إذا الفوائد نأخذ ؟ وجل عز بالله ظنوها التي الظنو ن هم ما نعم أي

) بيججا ن) آمنننَنوا الذين أيهلا (( يلا:  تعالى قوله الكريمة الية من يستفاد
سججبحانه اللججه من الدفاع بهذا وآخرها أولها المة هذه على تعالى الله منة

. النعمة هذه نذكر بأ ن أمرنا الله أ ن وجهه المؤمنين عن وتعالى
دفع أو محبوب إيجاد إما وجل عز الله نعمة أ ن الكريمة الية من ويستفاد
. نعم مكروه دفع باب من الية في والذي مكروه

تحزبججوا لنهججم للمؤمنين الكفار عداوة شدة بيا ن الكريمة الية فوائد ومن
مججن ولكججن ذاتهججا زحججد فججي رابطة بينها ليس القبائل هذه تكو ن قد ضدهم

. اجتمعت للسل م عداوتها في اتفقت أنها أجل
وخيانججة غججدر أهججل وأنهججم لهم عهد ل اليهود أ ن الكريمة الية من ويستفاد

عليججه اللججه صججلى الرسول وبين بينهم الذي للعهد قريظة بني نقض وجهه
الصججلة عليججه الرسججول عاهدت كلها اليهود من الثل ث القبائل وكل وسلم

وبنججو قينقججاع بنو العهد نقضوا فإنهم ذلك ومع المدينة قد م زحينما والسل م
غججدرا النججاس أشججد مججن اليهود ل ن العهد نقضوا كلهم قريظة وبنو النضير
ًا .  ًوكذب

((:  قججوله مججن وجججل عججز اللججه قججدرة بيججا ن الكريمججة اليججة مججن ويسججتفاد
ننلا عل نس عر أ

ن عم نف هه علي نل ححلا نع .]9: )[الزحزاب) هري
مفردة جاءت إذا الريح أ ن من العلم أهل بعض إليه أشار ما منها ويستفاد

قججد أنها إل الرزحمة في تكو ن مجموعة جاءت وإذا العذاب في تكو ن فإنها
: تعججالى قججوله مثل ذلك على يدل لما وصفت إذا الرزحمة في مفردة تأتي

نن (( عي نر نج عم نو هه حح هب هري حة هب نب يلي ظحَنوا نط هر نف نهلا نو .]22: )[يونس) هب
((:  لقججوله وجججل عججز للججه جنججود الملئكججة أ ن الكريمججة اليججة فوائججد ومن

حدا ظنَنو ظج عم نو نهلا نل عو نر فكيججف وجل عز الله إلى أضيفت ما هنا قلت ) فإ ن) نت
ننلا(( :  يقول لنه ؟ الله جنود إنهم تقول عل نس عر أ

ن عم نف هه علي نل ححلا نع ) أضججاف) هري
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نملا ((:  أخرى آية في تعالى قال وقد إليه إرسالهم ظم نو نلنن عع ند ني ظنننَنو نك ظج يبن نر
لل نَنو هإ ؟ جنججود إلججى محتججاج وجل عز الرب هل قلت فإ ن]31: )[المدةثر) ظه

ًا فالجواب أنه ًمع جنودا سموا لماذا لكن محتاج يكو ن أ ن يمكن ول ل طبع
بمنزلة فهم أوليائه عن ويدافعو ن بأمره يقومو ن لنهم ؟ إليهم به زحاجة ل

كججل عن غني لنه غيرهم إلى ول إليهم يحتاج ل وجل عز فالله وإل الجنود
. أزحد

عم(( :  لقججوله الملئكججة يججرو ن ل النججاس أ ن الكريمججة اليججة فوائججد ومججن نل

نهلا عو نر جججاء زحيججن جبريججل الناس رأى لم إذ يرونهم قد لكن كذلك ) وهو) نت
والزحسججا ن واليمججا ن السججل م عججن يسأله والسل م الصلة عليه النبي إلى

... وأماراتها والساعة
ًا الكريمة الية من ويستفاد مججا بكججل وتعججالى سبحانه الله علم عمو م أيض

نن(( نعمل نكلا ظه نو لل نملا ال نن هب ظلننَنو نم عع حرا نت هصننلي عمججل ذلججك يشججمل  وهججل)) نب
عد:  تعالى قوله بدليل يشمله ؟ القلب نق نل نو ننلا ((  عق نل نن نخ نسننلا عن هل ظم ا نلنن عع نن نو

ظس نملا هَنو عس نَنو هه ظت ظه هب ظس عف الجججوارح عمججل أمججا قلججب عمججل وهو]16: )[ق) نن
. فظاهر

نن((  والججترهيب الججترغيب الكريمججة اليججة مججن ويسججتفاد نكننلا ظه نو للن نمنلا ال هب
نن ظلَنو نم عع حرا نت هصلي هججذا وأ ن ترغيججب الصالح للعمل بالنسبة فيه هذا  فإ ن)) نب

عليججه يجازي أ ن ولبد وتعالى سبحانه الله عند معلو م لنه يهدر لن العمل
عنججدما لججه تهديججد سججيئة عمل من لكل ، الكفار نقول ما ل ؟ لمن وترهيب
دد عليهججا يطلع ل لنه سيئة تعمل بأ ن اليا م من يو م نفسك تحدةثك مججن أزحجج
نن((  عليك يطلع الله أ ن فاذكر الخلق نكلا ظه نو لل نملا ال نن هب ظلَنو نم عع حرا نت هصننلي )) نب
اليملان ( أفضل والسل م الصلة عليه النبي عن الحديث في جاء ولهذا

ولكنججه مكانججك فججي معك  ليس) كنت ملا حليث معك الله أن تعلم أن
.  بك محيط وتعالى سبحانه عرشه على وهو معك
عذ:  تعالى وقال هإ عم ((  ظك ظءو عن نجلا عم هم ظك هق عَنو عن نفنن همنن نل نو نف عسنن عم نأ ظكنن عن عذ هم هإ نو

هت نغ ظر نزا نصلا عب نل هت ا نغ نل نب ظب نو ظلَنو ظق عل نر ا هج ننلا نح عل نن ا ننَنو ظظ نت هه نو لل ننننلا هبننلال ظنَنو نظ ال
النعمججة وجججه ليتججبين بهججا اللججه ذكرهججم أشججياء خمسججة]10: )[الزحججزاب)

بجه ذكجر ما وجه له يذكر أ ن ذكر لمن ينبغي أنه الكريمة الية من فيستفاد
ينبغججي أنجه فائججدة هججذه مجن نأخجذ ً إذا كالتفصجيل ليجس الجمججال ، ولججد يا

. المخاطب تذكر في أبلغ ذلك ليكو ن به ذكر فيما يفصل أ ن للمذكر
عظيمججة زحال للمسلمين وقعت التي الحالة أ ن الكريمة الية من ويستفاد

اللججه نعمة وجه يتبين وبهذا بأنفسهم يدفعوا أ ن يستطيعو ن ل وأنهم رهيبة
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زاغججت أبصججارهم ول ن بهججم يحيطججو ن العججداء ل ن عليهججم وتعالى سبحانه
قججد تكججو ن قججد عنججدهم الججتي والفكججار والوهججا م الحنججاجر بلغججت وقلوبهم
نن((:  لقوله وهناك هنا من دوختهم ننَنو ظظ نت نو هه   لل ننلا هبلال ظنَنو نظ  .)) ال
تصججوراته في زحتى النسا ن تربك المخاوف أ ن الكريمة الية من ويستفاد

نن(( :  لقوله ننَنو ظظ نت هه نو لل ننلا هبلال ظنَنو نظ تكججو ن ما المستقر النسا ن  فإ ن)) ال
عندما الفزع يحصل عندما لكن مستقر لنه متعارضة متباينة ظنو ن عنده

. نعم وجه كل من جانب كل من الظنو ن تأتي الخوف يحصل
مججن الطججبيعي الخججوف النسججا ن خججوف أ ن الكريمججة اليججة مججن ويسججتفاد
ًا يعد ل المخلوق هت((:  قججوله مججن ؟ تؤخججذ أين من شرك نغ نزا ظر   نصننلا عب نل ا
هت نغ نل نب ظب نو ظلَنو ظق عل نر ا هج ننلا نح عل مججن خججوف وهو الخوف شدة من هذا ) فإ ن) ا
ًا كججا ن وإذا الطججبيعي المر عليه الباعث لكن مخلوق ًا أمججر ل فججإنه طبيعيجج
ه وصجفت ولهذا النسا ن به يؤاخذ بجل والسجل م الصجلة عليهجم الرسجل ب
نج موسى : عن تعالى الله قال الرسل من العز م أولوا به وصف نر نخ نف  ))
نهلا عن حفلا هم هئ ظب نخلا لق نر نت ((:  قججال بالرسالة الله كلفه ولما]21: )[القصص) ني

ظف نخلا نأ عن نف هن نأ ظلَنو ظت عق عليججه يل م مججا طبيعي خوف فهذا]14: )[الشعراء) ني
. النسا ن

هججم مجا علجى عنهم الله رضي الصحابة أ ن على دليل الكريمة الية وفي 
((:  لقججوله الضججيق بسججبب الظنو ن تعترضهم قد العالية المرتبة من عليه

نن ننَنو ظظ نت هه نو لل ننلا هبلال ظنَنو نظ نيننلا المؤمنين يخاطب  وهو)) ال نهننلا ((  ني نن نأ هذي للنن ا
ظنَنوا نم ظروا آ ظك عذ نة ا نم عع هه هن لل عم ال ظك علي نل مثججل تعتريهم قد الضيق لشدة ) فهم) نع

إلججى النسا ن يرجع عندما صيف سحابة الحقيقة في لكنها الوساوس هذه
سججياق فججي سججيأتينا ولهججذا ويتبججدل كلججه هججذا عنه يزول وجل عز الله وعد

لملا:  تعالى قوله اليات نل نو نأ ى ((  نن نر ظنَنو هم عؤ ظم عل نب ا نزا عح نل ظلَنوا ا نذا نقلا نمننلا نه
ننلا ند نع ظه نو لل ظه ال ظل ظسَنو نر نق نو ند نص ظه نو لل ظه ال ظل ظسَنو نر سججبحا ن]22: )[الزحزاب) نو

وعجد مجا هججذا بجأ ن أنفسهم يطمئنو ن ةثم العظيمة الزحزاب هذه يرو ن الله
الكرب مع والفرج الصبر مع النصر ل ن ورسوله الله وصدق ورسوله الله
الشججدة مججن وجججودهم على يترتب وما العظيمة الزحزاب هذه رأوا لما ةثم

عم:  قال وجل عز الله فإ ن قريب النصر أ ن عرفوا والضيق نأ عم ((  ظت عب هسنن نح
عن ظلَنوا نأ ظخ عد نة نت لن نج عل لملا ا نل عم نو ظك هت عأ ظل ني نث نن نم هذي لل عَنوا ا نل عن نخ عم هم ظك هل عب ظم نق ظه عت لس نم

ظء نسلا عأ نب عل ظء ا لرا لض ظلَنوا نوال هز عل ظز لتي ى نو نل نح ظقننَنو ظل ني ظسننَنو لر نن ال هذي للنن ظنننَنوا نوا نم آ
ظه نع نتي ى نم ظر نم عص هه نن لل لن نأل ال نر هإ عص هه نن لل بب ال هري شججوف]214: )[البقججرة) نق
ظم(( نعم الحالة هذه مثل في قريب الله نصر ظه عت لس نم ظء   نسلا عأ نب عل ظء ا لرا لض نوال
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ظلَنوا هز عل ظز الزحججزاب وقججت فججي المججؤمنين زحججال علججى هججذه طبقججت ) إذا) نو
لن نأل((  الية آخر ، تنطبق أنها وجدت نر هإ عص هه نن لل بب ال هرينن ًا)) نق صججدق  إذ
النصر قرب في ورسوله الله وصدقوا ورسوله الله وعد ما هذا أ ن عليهم

ؤةثر مجا عارضجة تجأتي الجتي المجور هجذه مثل أ ن والحاصل مرتبجة علجى ت
. تزول لنها زحاله وعلى النسا ن
مثججل وردت زحجتى الحجال غلبتجه إذا النسا ن أ ن الكريمة الية من ويستفاد

إذا قليججل قبججل قلججت كمججا لكججن مرتبتججه مججن يحججط ل فججإنه الظنججو ن هججذه
.  الحق عرف الظنو ن هذه وهدأت الحال به استقرت
نك:  قججوله مججن الكريمججة اليججة من ويستفاد هل ننلا ظه ني ((  هل ظت عب نن ا ظنننَنو هم عؤ ظم عل ا
ظلَنوا هز عل ظز حل نو نزا عل حدا هز هدي الحالججة تصججوير منهججا يسججتفاد]11: )[الزحججزاب) نش

ابتلء هججذا العظيججم البتلء وهو اللحظة تلك في المؤمنو ن عليها كا ن التي
؟ مسججتقرة هججي هججل لنفوسججهم وبالنسبة الزحدا ث من زحصل لما بالنسبة
ظلَنوا((  ل الجواب هز عل ظز حل ن نزا عل حدا هز هدي الظججاهري البتلء عليهم  فاجتمع)) نش

وعججد م النفججوس زلزلججة هججو الججذي البججاطني والبتلء بالعيججا ن يشاهد الذي
ظلَنوا(( :  قال ولهذا استقرارها هز عل ظز حل نو نزا عل حدا هز هدي اليججة هججذه  وفججي)) نشنن

ًا الكريمة مضججافة النعججم يذكر تعالى الله أ ن وهو العامة القاعدة بيا ن أيض
ًا النقججم ويذكر إليه نك:  قججال هنججا ل ن للمجهججول البنججاء فججي غالبجج هل ننلا ظه  ))

ني هل ظت عب ظلَنوا)) (( ا هز عل ظز نو لكنججه وتعججالى سبحانه الله من ؟ ذلك وقع مما) )  
ًا نفسججه إلججى الشججيء وتعججالى سججبحانه الله يضيف الخير مقا م في تمججدزح

الجن قول إلى وانظر للمجهول مبنية الفعال تأتي ذلك خلف مقا م وفي
لنلا:  نأ نو هر ي ل ((  عد رر نن نش ند نأ هري عن ظأ نم هض هفنني هب عر ل

ن عم ا ند نأ نرا أ
عم ن ههنن عم هب ظهنن نب نر

حدا نش اللججه إلججى أضافوه الرشد وفي أريد قالوا الشر ففي]10: )[الجن) نر
والسجل م الصلة عليه النبي قال كما الله إلى يضاف ل الشر ل ن وجل عز
ًا الله إلى الشر يضيف أ ن للنسا ن يجوز  فل) إلليك لليس ( والشر:  أبد

وجل عز الله مفعولت ل ن الفعل في ل المفعولت في يكو ن إنما فالشر
أي ذاتهججا باعتبججار أما ذاتها باعتبار وجهة لله فعل باعتبارها جهة جهتا ن لها

عل بذاتها وشر خير ففيها المفعولت ذات ظق ظذ ((  ظعَنو يب نأ نر هق هب نل نف عل عن*  ا هم
ير نق نملا نش نل :1)[الفلق) نخ ًل باعتبارهججا وأمججا]2  شجر فيهجا فليججس للجه فع

خيججر فيهججا ذاتهججا وباعتبججار شججر فيهججا ما لله فعل باعتبارها إخوا ن يا واضح
لججو ةثججم لحكمججة إل قججدرها مججا الله ل ن شر فيها ليس الفعل باعتبار ، وشر

ًا تتضمن أنها لوجدت شر هي التي الشياء تأملت ًا كججانت ولججو خيججر ، شججر
الخيججر مآله لكن شر ذلك وغير والفقر الجدب من والبحر البر في الفساد
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) . ) يرجعَنون (( لعلهم
عذ:  قال ةثم هإ نو ظل ((  ظقَنو نن ني ظقَنو هف ننلا ظم عل نن ا هذي لل عم هفي نوا هه هب ظلَنو بض ظق نر نمننلا نم

ننلا ند نع ظه نو لل ظه ال ظل ظسَنو نر لل نو حرا هإ ظرو هججذه مججن  يسججتفاد]12: )[الزحججزاب) ظغن
هججذه فججي أنهججم وجهججه الفججرص ينتهججزو ن المنافقين أ ن بيا ن الكريمة الية

الفرصججة وانتهججزوا نشججاطهم بججدأوا الحالكججة الضيقة زحال وزحالهم الفرصة
لججم إ ن منججافق اسججمه علججى المنافق أ ن على دليل ففيه الوعد أين وقالوا

دأبهججم وهذا وتكلم نطق فرصة وجد وإ ن وداهن وصانع سكت فرصة يجد
نذا هإ نو ظقَنوا ((  نن نل هذي لل ظنَنوا ا نم ظلَنوا آ لنلا نقلا نم نذا آ هإ عَنوا نو نلنن نلنني ى نخ عم هإ هه هن هطلي نليلا نشنن

ظلَنوا لنلا نقلا عم هإ ظك نع ]14: )[البقرة) نم
المججؤمنين يججألو ن ل لنهم المنافقين من الحذر الكريمة الية من ويستفاد

ًل ًا وجدوا ما كل خبا ًا أو مطعن يعيججذنا أ ن اللججه نسججأل هجمججوا للطعن مكان
. منهم

ًا الكريمة الية من ويستفاد ومريضججة صحيحة إلى تنقسم القلوب أ ن أيض
إلججى تنقسججم البدا ن ) وكذلك) مرض قلَنوبهم في (( والذين:  لقوله

مججداواة علججى أشججد هججم هججل اليججو م النججاس زحججال وانظر وصحيحة مريضة
؟ القلججوب مججداواة من البدا ن مداواة على أو البدا ن مداواة من القلوب
البججدا ن مججداواة على زحريصو ن اليو م الناس أكثر ، الله شاء من إل الخير
مججدار عليهججا الججتي القلججوب دو ن الججدود يأكلهججا جيفججة تكججو ن أ ن مآلها التي

درجججة إلججى يصججل وربمججا قلبججه يمججرض النسا ن تجد والخرة الدنيا سعادة
الطبججاء إلججى هجرع بدنه في بشوكة أصيب فإذا به يبالي ل ولكنه الزحتراق

يكججو ن الججذي هججو المججؤمن العاقججل ولكن وتعب مشقة ذلك في زحصل ولو
ًا المؤمن هو هذا وعطبه وسلمته وصحته ومرضه قلبه إلى نظرا في دائم
ًا البججد ن صججح أقججول وليس البد ن صح القلب صح إذا القلب أ ن ولشك زحق
المججرض هججذا فججي أ ن يججرى مججرض لججو المججؤمن لكن يمرض ل المؤمن أ ن

يحصججل لمججا لقلبججه صحة بدنه مرض يكو ن وبهذا ل وإل ومصلحة له منفعة
الججتي أسباب وفعل الفرج وانتظار وجل عز بالله والرضا الصبر من عنده
ًا تعالى الله جعلها ًا جعله بما تعالى الله على يعتمد أسباب أ ن الحاصل سبب
أشد عناية بهذا يعتني والعاقل بكثير البد ن مرض من أخطر القلب مرض

.
المججؤمنين وعججد قججد ورسججوله تعججالى اللججه أ ن الكريمججة اليججة من ويستفاد
ننلا نملا ((:  لقوله بالنصر ند نع ظه نو للنن ظه ال ظل ظسننَنو نر والوعججد]12: )[الزحججزاب) نو
لنلا:  تعججالى اللججه قججال للمججؤمنين والسججنة القرآ ن في مذكور هإ ظر ((  ظص ننن نل
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ننلا نل ظس نن ظر هذي لل ظنَنوا نوا نم هة هفي آ نليلا نح عل نليلا ا عن ند نم النن عَنو نينن ظم نو ظقننَنو ظد ني نهلا عشنن نل )) ا
نن ((:  تعججالى وقججال]51: [غافر نكلا ققننلا نو ننننلا نح علي نل ظر نع عصنن نن نن هنلي هم عؤ ظمنن عل )) ا

ققننلا(( العظيججم الوعججد شججوف]47: [الججرو م ننننلا نح علي نل (( نصننر ) مؤكججد) نع
بيججده الججذي وجججل عججز الججرب هججو إخججواني يا بهذا ) والملتز م) المؤمنلين

ًمججن كججثيرا أ ن الشججديد السججف مججع لكججن والرض السججماوات ملكججوت
قال السنة وفي بهذا تكفل الله أ ن مع الشياء هذه يلزحظو ن ما المؤمنين

) شنهر مسنليرة بنلالرعب ( نصنرت:  والسججل م الصججلة عليججه النججبي
ًا ليس والسل م الصلة عليه ونصره بجه ججاء لمجا نصجر ولكنججه لججذاته نصجر
ًا بعده من ولمته له النصر فيكو ن . أيض

فججي مججن وكذلك قاصر ناظره المنافق أ ن بيا ن الكريمة الية من ويستفاد
الحاضججرة السججاعة إلججى إل نظروا ما أنهم وجهه ، قاصر نظره مرض قلبه

لكججن عججوارض أمججور هذه ترد التي المور هذه ومثل العاقبة في فكروا ما
البصججيرة ضججعيف إل أزحججد عليها يبني ل العوارض فالمور للمتقين العاقبة

ًا الدنيا أمور في زحتى دوا م قيججل كما فإ ن العارضة المور إلى تنظر ل أيض
ًا دمت ما ولكن المحال من الحال هججذا أ ن فثججق وجججل عججز الله بوعد واةثق
وجججل عججز اللججه زحكم من بحكمة عوارض تعتريه لكن يتحقق سوف الوعد
. نعم الفوائد انتهت أظن للمتقين العاقبة تكو ن ةثم بها يبتلي

ًل كلمججات توجججد لكججن دينججه عن رجع أزحد منهم ما عظيمة ضججعيف مججن مث
تستقر. ل لكنها اليما ن
؟...:  الطالب
أ ن لشججك المنججافقين ل ن المنججافقين دعايججة شججدة مججع نعججم : أي الشججيخ
وةثبتهججم اللججه شاء ما لكن يسكتو ن ل ساكتين هم ما عظيمة دعاية عندهم

 ... الله

عذ هإ نو عت ((  نل بة نقلا نف هئ عم نطلا ظه عن نل نيلا هم عه نب نأ هر عث نم ل ني نقلا عم ظم ظك ظعَنوا نل هج عر )) نفلا
عذ]13: [الزحزاب هإ نو عت ((  نل عذ سججبق مججا علججى معطوفججة ) هججذه) نقلا هإ نو  ))

ظل ظقَنو نن ني ظقَنو هف ننلا ظم عل عذ((  المنكججرة القولججة هججذه واذكججر ) يعني) ا عت هإ نل نقلا
بة نف هئ عم نطلا ظه عن ) الضججمير) (( منهمو النججاس مججن الجماعججة ) الطائفة) هم

عذ:  المؤلف قال كما المنافقين على يعود هإ نو عت ((  نل بة نقلا نف هئ عم نطلا ظه عن )) هم
نل نيلا((  المنافقين من أي عه نب نأ هر عثنن المدينججة أرض هججي يقججول ) يججثرب) ني

اسجم يجثرب هجل اختلفجوا بالتاريججخ العلجم فأهججل نفسها المدينة هي وقيل
؟ المدينججة نفججس هججي يججثرب أ ن أو المدينججة فيهججا الججتي والمنطقة للمكا ن
نل نيلا(( :  وقوله المدينة هي يثرب أ ن الحديث وظاهر عه نب نأ هر عثنن ) هججي) ني
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الصرف من ممنوعة يعني الفعل ووز ن للعلمية تصرف ولم المدينة أرض
الصججرف مججن ممنوعة أنها على ويدل الفعل ووز ن العلمية العلتين لهاتين

ًا يكو ن أ ن إليه المضاف وزحق إليها مضاف لنه بالفاتحة جرت أنها مجرور
تنصججرف ل الججتي السججماء كسججائر بالفتحججة تجر لنها مفتوزحة الكلمة وهنا

وز ن علججى اسججم هججي التي يثرب ل ن الفعل ووز ن للعلمية المؤلف وقول
العلميججة التأنيث وهي الفعل وز ن غير أخرى علة ولها فعل هو الذي يثرب

ووز ن للعلميججة قججال اللججه رزحمججه المؤلججف وكأ ن لبقعة اسم لنها والتأنيث
اللججو م وهججو التججثريب مججن مأخوذة يثرب الكلمة هذه أ ن إلى ليشير الفعل

عليه النبي قال ولهذا عتب فيها التي الكلمات من ذلك أشبه وما والتوبيخ
وهي يثرب يقَنولَنون القر ى تأكل بقرية ( أمرت:  والسل م الصلة

أ ن كججره والسججل م الصججلة عليججه الرسججول أ ن علججى دليل  وهذا) المدينة
( مننن روي الذي الحديث وأما المسألة في قولين أزحد وهو يثرب تسمى
عنججه يكفججي لكججن ضججعيف  فهججو) الله فلليستغفر يثرب للمدينة قلال
تنفي المدينججة وهججي يججثرب يقولججو ن الصججحيحين فججي الذي الحديث هذا

نل نيلا(( :  قوله أ ن الحاصل الحديد خبث الكلير ينفي كملا النلاس عهنن نأ

نب هر عث لهذا بالفعل يؤخذ لم أ ن يقول أ ن اختار الله رزحمه المؤلف ) كأ ن) ني
نل نيلا (( ... السبب عه نب نأ هر عثنن نم ل(( ))  ني نقننلا عم ظم ظكنن المليننم " بضننم) ) نل

معنى إيش وفتحها الميم بضم " مقا م مكلانة ول إقلامة ل أ ي وفتحهلا
نم (( ل قراءتا ن هي ؟ المؤلف كل م معنى ايش سامي يا هذا نقننلا _ ول ظم

مجن لنججه ممقججا م للضججم تفسججير إقامة ل ، مكانة ول إقامة ل ) قال) نمقلام
ممقججا م ممقا م الميمي مصدره في يقال والرباعي الرباعي علججى مكانججة ل و

ل المعنججى مكججا ن اسججم أنهججا على الميم بفتح مكا ن واسم مكا ن اسم أنها
ل يقولججو ن لمججاذا لكججم إقامججة ل أو مكججا ن اسججم كونها على للقامة موضع
اللججه صججلى النججبي مججع البقاء يريدو ن ول الفرار يريدو ن لنهم ؟ لكم مقا م
ًا ليجس والمنجافق منجافقو ن أنهجم إذ القتجال فجي وسلم عليه علجى صجبور

ده في المر ظهر ولو القتال يريد ل بل القتال المسجلمين ؟ مجن لقاتجل ي
نل نيننلا((  قججوله وفججي قججال عهنن نب نأ هر عثنن القوميججة إلججى واضججحة ) إشججارة) ني

ا قجالوا مجا الجوطن باسم دعاهم لنه والعصبية ا إخوتنجا ي ا قجال وم أيهجا ي
أجلججه مججن يقاتججل ديججن عنججده ليججس لنه يثرب أهل يا قال إنما المسلمو ن

دي هو وإنما نم ل((  فقججط الحمية يريد قوم نقلا عم ظم ظكنن ظعَنوا نل هج عر ) إلججى) نفننلا
مننع خرجَنوا وكلانَنوا المدينة من منلازلكم لي ى" إ المؤلف يقول ؟ أين

المدينننة خننلارج جبننل سننلع إلنني ى وسننلم علليننه اللننه صلي ى النبي
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نم ل(( :  " وقججوله للقتلال نقنلا عم ظم ظكن اللغججة فججي يعججرف مججا ) زحسججب) نل
مججا يعنججي العمججو م تفيججد للجنججس ) النافية) (( ل ل ن عا م نفي إنه العربية

قيل إذا التعبير هذا ومثل فارجعوا الزحوال من زحال أي على مقا م أي فيها
ًا منهم يبقي ل إيما ن قلوبهم في ليس لقو م قججال ةثججم  يرجعوا أ ن لبد أزحد
ظن(( :  قججال لهججم مقججا م ل وأنه المر هذا على بناء وجل عز الله هذ عأ نت عس ني نو

بق هري ظم نف ظه عن لي هم هب لن إلججى دعججوا الوليججن ل ن الوليججن مججن أهو ن ) هؤلء) ال
نم ل((  الوهاب عبد يا قالوا استئذا ن بدو ن الفرار نقلا عم ظم ظك ظعَنوا نل هج عر )) نفلا

اسججتئذانهم ولكججن وسججلم عليه الله صلى النبي يستأذنو ن فانهم هؤلء أما
معججه كانوا الذين المؤمنين كاستئذا ن ليس والسل م الصلة عليه للرسول

ًا يستأذنو ن لكنهم يستأذنوه زحتى يذهبوا لم جامع أمر على ًا خداع وتمويهجج
ظن(( :  يقول ولهذا هذ عأ نت عس ني بق نو هري ظم نف ظه عن لي هم هب لن ، المنججافقين من ) أي) ال
ظن(( :  يقولو ن الرجوع إلى وسلم عليه الله صلى النبي هذ عأ نت عس ) بمعنى) ني

ًا تأتي استفعل ل ن الذ ن يطلب اسججتغفر ومنججه الشججيء طلب بمعنى كثير
)) (( يقَنولَنون:  وقججوله والعظججة العتججب طلب واستعتب المغفرة طلب

أ ن وإمججا يقولججو ن كججونهم زحال ) يعني) (( فريق من زحال أنها إما الجملة
ًل أو بيا ن عطف تكو ن أمججا وجججه له ) وكلهما) (( يستأذن:  قوله من بد
تخصصت وصفت إذا والنكرة وصفت هنا النكرة فل ن زحال إنها قولنا على
أو بججدل بأنهججا قولنججا على وأما ؟ زحيدر يا هذا أليس منها الحال وقوع فجاز

زحفججظ أصججحاب يججا يججالل اللججه رزحمججه مالك ابن قول زحد فعلى بيا ن عطف
 ؟ قال ماذا اللفية

" يعم بنلا يستعن إللينلا يصل   كمن الفعل من الفعل ويبدل"
ًا زحصيلة هذا اللي التعب على يخلف الله  تكججو ن أ ن وجهججا ن فيها يجوز إذ

ًل وأ ن البججدل مثججل بيججا ن عطججف تكججو ن ) وأ ن) (( يستأذن:  قوله من بد
ًل تكو ن نن(() ) (( يستأذن فاعل من زحا ظلَنو ظقَنو ني لن   ننننلا هإ نت ظليَنو بة ظب نر عَنو )) نعنن
فججي والسججل م الصججلة عليه للرسول يقولوا عليها يخشى زحصينة غير قال

لن((   السججتئذا ن مججبرر ننننلا هإ نت ظليَنو بة ظب نر عَنو العججدو مججن عليهججا ) ونخشججى) نعنن
يسججتر كمججا ويسججترها يحميهججا الحصججن ل ن زحصينة غيرة يعني هنا والعورة

يمكججن ل مكشوفة يعني عورة إنها قولهم معنى فهذا الرجل عورة الثوب
نرة سبعية غير لكنها قراءة وفي عليها العدو هجو م من نأمن أ ن نعَنو ه  )) ((

ًل تعالى الله قال معيبة أي الواو بكسر نملا((  دعواهم مبط ني نو حة هه نر عَنو نع هب
عن(( ) ) نن((  ) ما) هإ ظدو هري لل ظي حرا هإ نرا : قوله على الوقوف ينبغي  هنا)) هف

لن((  ننلا هإ نت ظليَنو بة ظب نر عَنو نملا(( :  قججوله أ ن لوهججم وصججلت لو ) لنك) نع ني نو ههنن
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حة نر عَنو نع للمعنججى وفسججاد تنججاقض ذلججك فججي فيكو ن المنافقين قول ) من) هب
نن(( فتقف ظلَنو ظقَنو ني لن   ننلا هإ نت ظليَنو بة ظب نر عَنو ((:  وتقججول القراءة تستأنف ) ةثم) نع

نملا ني نو حة هه نر عَنو نع ) ) هب
نملا(( :  وقوله  ني نو حة هه نر عَنو نع يا منكم وازحد من إعرابها أسمع أ ن ) أزحب) هب

 نعم البصرة نحاة
 ...:  الطالب
السكو ن على مبنية الكسر على : مبنية الشيخ

:الفتح الطالب
: صح الشيخ

 زائد جر زحرف...: الطالب
 اعرابا : زائد الشيخ

...: الطالب
 لججو... ظهورهججا مججن منع آخره على مقدرة بفتحة مرفوع ما : خبر الشيخ

؟ الخبر على بظاهر ليس النص ل ن زحجازية إنها يقول الذي من قائل قال
آخرهججا علججى مقججدرة بضججمة مرفوع المبتدأ خبر عورة تكو ن أ ن يجوز أفل
 ؟ نجيبه فبماذا المحل اشتغال ظهورها من منع

؟ الحجاز أهل بلغة نزل : القرا ن الطالب
ًا نريد الدليل : ما الشيخ  ؟ قولك يؤيد القرآ ن من شاهد

حا هذا (( ملا...:  الطالب )) بشر
حا هذا (( ملا:  الشيخ نججزل القججرآ ن أ ن علججى ذلججك استدل ) فنصب) بشر

.  الحجازية لغة بمقتضى
نملا(( :  تعالى الله قال ني نو حة هه نر عَنو نع عن هب نن هإ ظدو هرينن لل ظي حرا هإ نرا (( إن )) هفنن

ما المؤلف ) قال)
:نافية الطالب

ًا) (( إنلج : تفسير الشيخ  إيش؟ هنا ) إذ
:نافية الطالب

)) (( إل إتيججا ن لججذلك ويججدل نافيججة ومججا بمججا فسرت لنها : نافية الشيخ 
ًا إل يريدو ن إ ن ما أي ل وال بعدها وإ ن نافيججة أنهججا علججى دليججل فهججذا فججرار
عن ((؟ مثاله وايش شرطية وتأتي هنا كما نافية تأتي هإ ظدوا نو ظعننَنو عد نت ظعنن )) نن

مثل الثقيلة من مخففة وتأتي]19: [النفال
...: الطالب
أ ن : هذه الشيخ

9



...: الطالب
 شرطية هذه ل : ل الشيخ

...: الطالب
 : أ ن الشيخ

عن  ((: الطالب  هن هإ نذا هن نه نرا هح نسلا ]63: )[طه) نل
عن ((:  الشيخ هن هإ نذا هن نه نرا هح نسلا الثقيلججة مججن مخففججة هذه]63: )[طه) نل

زائدة وتأتي ةثل ث هذه
...: الطالب
غير من وإل العرب كل م من لنا بشيء لنا ائتوا يخالف ما أ ن : هذه الشيخ
القرآ ن

...: الطالب
" هججذه الخزف أنتم ولكن صريف ول ذهب أنتم إن ملا: "  الشيخ 

يعينججه الججذي ؟ المعاني هذه يعين الذي ما أنتم ما أي أنتم إ ن ما ل ن زائدة
تتعيججن الججتي المشججتركة اللفاظ وجود أ ن أي العلماء باتفاق وهذا السياق
الحقيقججة مسججألة فججي اختلفججوا لكنهججم العربيججة اللغججة فججي ةثججابت بالسياق
والحقيقة المجاز إ ن وقالوا نفى من ومنهم ذلك أةثبت من فمنهم والمجاز

الراججح القول هو وهذا به تقولو ن أنتم والشتراك المعنى في كالشتراك
يقول نعم العربية اللغة في مجاز ل أنه الصحيح بأ ن مرات عدة سبق كما

عن(( :  نن هإ ظدو هري نملا (( وجججل عججز اللججه كل م ) هذا) ظي ني نو حة ههنن نر عَنو نعنن عن هب هإ
نن ظدو هري لل ظي حرا هإ نرا ًا إل يريججدو ن مججا  يعنججي)) هفن كمججا الجملججة وهججذه فججرار

ًا إرادة لهم ما هؤلء أ ن أي الحصر تفيد يعني زحصرية جملة تشاهدو ن أبججد
ممجا أكجثر عليهجا يخشجى ول محصججنة فججالبيوت القتججال مجن الفجرار سوى

ًا إل عذر أي لهم وليس المدينة على يخشى ًا عذر ن الفجرار وهجو وازحجد م
.  عنهم الله قال كما العدو هم بل العدو مواجهة يريدو ن ل لنهم القتال

عَنو:  تعالى الله قال نل نو عت ((  نلنن هخ عم ظد ههنن علي نل عن نع نهننلا همنن هر نطلا عق لم نأ ظلَنوا ظثنن هئ ظسنن
نة نن عت هف عل نهننلا ا عَنو نت عَنو] 14: )[الزحججزاب) نل نلنن نو عت ((  نلنن هخ ) هججذه(( لننَنو)) ) ظد
نهلا((  الشرط ) وجواب) (( دخلت فيها الشرط وفعل شرطية عَنو نت  ،)) نل
عَنو نلنن نو عت ((  نلنن هخ عم ظد ههنن علي نل عن نع نهننلا همنن هر نطلا عق المؤلججف فسججره ) الفاعججل) نأ
إياهججا وتفسججيره أقطارهججا مججن عليهججم المدينججة دخلججت لججو يعنججي بالمدينة
)) لكننم مقننلام ل يثرب أهل (( يلا:  الية أول في قوله يؤيده بالمدينة
ويؤيججد أقطارهججا من البيوت عليهم دخلت ولو أي بالبيوت بعضهم وفسره

لن(( :  قججولهم التفسججير هججذا ننلا هإ نت ظليَنو بة ظب نر عَنو أنهججا الول يرجججح ) لكججن) نعنن
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(( مننن كلمججة أ ن الغججالب ) ل ن) أقطلارهننلا (( مننن قججوله المدينججة
عليهججا يطلججق ل فجهاتهججا صغيرة البيوت ل ن للبيوت تأتي ) ما) أقطلارهلا

(( مننن:  قججال ولهججذا الكججبير للشججيء تكججو ن إنمججا القطججار وإنمججا ققطججر
أو كلهججا نوازحيهججا من المدينة العدو دخل لو يعني نوازحيها ) أي) أقطلارهلا

لم((   منهججا نازحية أي من ظلَنوا ظث هئ نة(( الججداخلو ن سججألهم ) أي) ظسنن نننن عت هف عل  ا
نهلا عَنو نت لم((  وفعلوها أعطوها أي والقصر ) بالمد) نل ظلَنوا ظث هئ نة ظسنن نننن عت هف عل )) ا
فججي الفاعججل الفاعججل مججن لكججن المنججافقو ن الفاعججل نججائب ؟ ممججن الفاعل
الججداخل هججذا سججألهم لججو أقطارهججا مججن المدينججة الداخل المعنى ، المعنى
بمعنججى الفتنججة أ ن علججى والججدليل الشججرك المؤلججف يقججول الفتنججة ، الفتنة

عم:  تعالى قوله الشرك ظه ظلَنو هت نقلا نو لتي ى ((  نن ل نح ظكننَنو بة نت نننن عت : )[البقججرة) هف
ًا يكو ن ل أي]193 ((:  تعالى قوله في الله رزحمه أزحمد الما م وقال شرك

هر نذ عح نلي عل نن نف هذي لل نن ا ظفَنو هل نخلا عن ظي هه نع هر عم عن نأ عم نأ ظه نب هصلي بة ظت نن عت ]63: )[النور) هف
لججم المدينججة عليهججم دخلججت لو هؤلء الشرك الفتنة ؟ الفتنة ما أتدري قال
الججداخلو ن يسججألهم مججا بمجرد عليه وبقاء السل م في إخلص عندهم يكن

أ ن يريججدو ن فقججط الججدنيا إل يريججدو ن ل قججو م لنهججم عليججه يوافقججو ن الكفر
فإنهم المؤمنين عيشة يعيشوا أ ن أما الحمار عيشة ولو الدنيا في يعيشوا

.  الفتنة سئلوا لو يقول ولذلك هذا يريدو ن ل
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